
Saptamana sondajelor
Pana la sfarsitul acestei saptamani vor fi finalizate nu mai putin de trei sondaje de opinie care au cercetat
" piata " electorala din municipiu
  Social-democratii, liberalii si democrat-liberalii asteapta in aceasta saptamana rezultatele sondajelor care
vor definitiva listele pentru alegerile locale din municipiu. Desi spun ca sondajele vor fi definitorii,
partidele si-au fixat in linii mari candidatii.
  LIDERII FDGR nu si-au propus comandarea sondajelor de opinie, acesta fiind si singurul partid care
deja si-au fixat candidatii. Lista FDGR pentru Consiliul Local va arata la fel ca acum patru ani, singura
diferenta fiind prezenta a doua persoane noi. Pentru postul de primar va candida asa cum deja a anuntat
Klaus Johannis, iar lista consilierilor, precum si ordinea de pe lista va fi anuntata la inceputul lunii
martie. Nici PC si PNG nu si-au propus sa realizeze sondaje de opinie, dar presedintii celor doua
organizatii judetene au anuntat deja ca nu vor avea candidati la functia de primar si ca il vor sustine pe
Klaus Johannis.
  PSD a comandat un sondaj telefonic, ale carui date nu au fost discutate in partid, desi rezultatele sunt
finalizate. Marea dilema a social- democratilor este candidatul pentru functia de primar. Conform datelor
culese din teren se pare ca favorit ar fi fostul viceprimar Ioan Banciu, insa candidatura lui nu este sigura.
„Orice posibil candidat trebuie sa si vrea sa candideze ", a dat de inteles presedintele Ioan Cindrea o
posibila cauza pentru care Banciu sa nu figureze pe liste.
  DEMOCRAT-LIBERALII nu mai mizeaza pe omul PLD, Corneliu Bucur, care a fost scos din cursa,
dar se pare ca nici pe presedintele organizatiei municipale, Cristian Bicher. Surse din partid dau ca sigura
candidatura unei a treia persoane, tinuta deocamdata la „secret ".
  LIBERALII au trecut pe lista posibililor primari nu mai putin de opt persoane, pentru pozitia de
contracandidat la Johannis batandu-se Eugen Mitea, Virgil Popa dar si actualul prefect Ilie Mitea.
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